
 

 

 

23.3.2023 

 באגף החינוך והסעות תלמידים  רכז/ת סייעות  – 23/23פנימי/חיצוני  זמכר

 

 אגף החינוך  היחידה:

 החינוך גףבא והסעות תלמידיםרכז/ת סייעות  תואר המשרה:

 מנהלי / מח"ר  :דירוג

 39-37/  9-7 מתח דרגות:

  100% היקף העסקה:

 מנהל אגף החינוך  כפיפות:

 

 תיאור תפקיד:

 

 כוללת על תחום ההסעות במועצה כולל הסעות התלמידים, התחבורה הציבורית ומטה הזהירות בדרכים:אחריות 
 

 .המועצה שבאחריות התלמידים  הסעות  אחרי ומעקב הפעלה,  תכנון •

 . עמם שוטף וקשר הסעות  קבלני  עם התקשרויות ניהול •

 קשר עם מוסדות החינוך ותושבים •

 לקבלת השתתפות המשרד בעלויות ההסעה.  החינוך משרד מול  הנדרשים התהליכים ניהול •

עבודה עם המפעיל    – ובירורן  תלונות קבלת, בעיות ופתרון ההסעות  מערך בהפעלת יומיומי וטיפול מעקב •

 . הזוכה במכרז

 . החינוךלמוסדות  בהסעות מלווים והפעלת  גיוס •

 .המועצה לתושבי נאותים  ציבורית תחבורה שירותי למתן  התחבורה  משרד עם שוטף קשר •

 ורה הציבורית הפועלות באזור.התחב חברות מול קבוע תיאום •

 הכנת דיווחים  •

 פגישות עם תושבים וביקורות מחוץ למשרד במידה ויידרשו. •

 ממשקי עבודה עם בעלי תפקידים במועצה, כגון מנהל מחלקת חינוך, מחלקת משאבי אנוש וכד'. •

 צילום חומר, בדיקת חשבוניות וכד'.מטלות משרדיות שוטפות, מענה טלפוני,  •

 קשר עם החברה המנהלת.  •

 פיקוח ובקרה רנדומלית על טיב/איכות הרכבים, הגעה בזמן. •

 

 אחריות כוללת על סייעות במוסדות החינוך:

 משאבי אנוש.  מיון, קליטה ושיבוץ סייעות  במוסדות החינוך בתיאום עם מחלקת •

 פיקוח על עבודת הסייעות.  •

 

 מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה ביצוע כל 

 

 



 

 

 

 

 תנאי סף: 

 ידע והשכלה:  .1

 .שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה 12 •

 עברית ברמה גבוהה  •

 . OFFICE -היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב •

 

 

 כישורים נדרשים:  .2

ריבוי  התמודדות ביכולת  ,  עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה להייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון,  

 משימות. 

 
 

 
 
 
 

 :לצרף את המסמכים הבאים חובה עם הגשת המועמדות 

  )קורות חיים בצירוף טופס פרטי מועמד/ת למשרה פנויה )אותו יש להוריד מאתר המועצה 

 השכלה  תעודות 

   מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקי אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים ונוכחיים )הכוללים תאריכי העסקה
 ( , פירוט ניסיון ניהולי ככל ונדרשהמועמד/ת בתפקיד

 מסמכים רלוונטיים נוספים 
 
 לא יזומנו לוועדת הבחינה מועמדים שלא יצרפו את כלל האסמכתאות הנדרשות לעיל. *
 
 

 הערות: 
 לציין אילו התאמות נדרשות(.מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת לקבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודה )יש  .1
עובדי  .2 לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב  תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית 

 הרשות המקומית, אם הוא/היא בעל/ת כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים למבחני מיון. .3

 
 

 מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך. בכל 
 
 
 
 
 

 אבי הררי                                                                                                          
 

 ראש המועצה                                                                                                           

 באמצעות הדוא"ל:  הדרהמעוניינים/ות יגישו מועמדותם/ן לידי  
 yehuda.muni.il-mankal@even , 

 . 8915002-09, לפרטים נוספים: 12:00בשעה  2023/4/16לתאריך   עד
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